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DS DS 3 Crossback E-Tense Grand Chic EV
50kWh 136pk | 8% Bijtelling | 3-Fasen| Leder |
navigatie |
12/2020 - Elektrisch - Automaat

€ 29.890,-
Autogegevens

Merk, model: DS DS 3 Crossback

Uitvoering: E-Tense Grand Chic EV ...

Kenteken: K-807-LT

Kilometerstand: 38.285 km

Bouwjaar: 12/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.498 kg

Motor: 136 pk (100 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Actieradius: 320 km
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 150 km/u

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 176 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
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100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Aanvullende garantielabels: SPOTiCAR Advanced (12 maanden)
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): Auto's van 2 jaar tot 7 jaar oud en maximaal 150.000KM: -12
maanden BOVAG garantie Tegen een meerprijs van €495,- ontvangt u 24 maanden Spoticar Advanced
garantie.
Dit afleverpakket bevat: SPOTiCAR Advanced; BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK

Overige informatie
Actieradius enkel stad (WLTP): 450 km

De DS 3 Crossback is uw perfecte partner voor elke rit. Hij brengt u volledig elektrisch naar uw
bestemming. Op een volle acculading kan deze auto de gebruikelijke dagelijkse ritten allemaal maken. Het
opladen gaat eenvoudig aan een openbare laadpaal of aan uw eigen oplaadpunt thuis. Comfort? Luxe?
Stijl? Allemaal meegeleverd in de vorm van het lederen interieur. Tot de uitrusting van deze DS behoren
ook 18 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, LED-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde DAB-ontvanger. Het infotainmentsysteem
bedient u met uw vingers of met uw stem, met dank aan de geïntegreerde stembediening. Selecteer uw
reisbestemming en het full map navigatiesysteem brengt u snel waar u moet zijn. Met connected drive
services kunt u muziek draadloos afspelen. Het hele jaar door zorgt airconditioning voor een prettige
temperatuur. Geen nekkramp of spiegelwerk meer bij het achteruitrijden: de achteruitrijcamera kijkt en
ziet alles! Achter het stuur van deze DS bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de
rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting
doet de lichten voor u aan. Sleutelloos instappen en wegrijden! De keyless start herkent de elektronische
sleutel in uw bezit en start de motor met een druk op de knop. Stel de cruise control in op de gewenste
snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Ook lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel en boordcomputer horen tot de voorzieningen op deze auto.

Het rijden met deze DS wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg over
uw veiligheid waken. Wat deze auto ook kan, is lezen. Hij 'leest' voor u de verkeersborden tijdens de rit en
attendeert u erop door ze op het dashboard te projecteren. Ook als uw aandacht even verslapt, blijft de
forward collision warning bij de wekker. Dreigt er een botsing met een voor- of tegenligger, dan
waarschuwt het systeem direct. Met het Lane-keeping systeem komt u nooit per ongeluk buiten de
rijstrook. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie.

Wie eenmaal elektrisch heeft gereden, wil niet anders meer. Dus bel ons voor een afspraak en raak in één
keer verslingerd!

= Bedrijfsinformatie =
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Welkom bij Vos Citroën "50 jaar Citroën Ervaring!" Wij bieden een totaalpakket op het gebied van
autorijden in één van het meest vooruitstrevende automerk in de geschiedenis. Dit totaalpakket omvat
o.a.: verkoop van nieuwe en gebruikte auto's, reparaties en onderhoud, schadeherstel, leasing, financiering
en verzekering, snelservice en accessoires. Dit alles geschiedt in een zeer sfeervolle en hartelijke ambiance
met vakkundige medewerkers.

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te
geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar
controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Aanbieder
Citroën Vos Waalwijk
Zanddonkweg 2
5144 NX Waalwijk

Tel: 0416 333 321
E-mail: info@vosgewoongoed.nl


